Regeling van 23 maart 2010 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies
economie, recreatie en toerisme, houdende regels met betrekking tot het subsidiëren
van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningvoorraad in de provincie
Fryslân
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 en de Subsidieverordening economie, recreatie en toerisme,

besluiten
de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme te wijzigen als volgt:
Artikel I
A
Na artikel 93 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:
Titel 10

Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2010

Artikel 94
Doel
De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen in de
bestaande woningvoorraad in de provincie Fryslân.
Artikel 95
Subsidiabele activiteiten
1.
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor aanschaf en
installatie van de navolgende energiebepalende maatregelen:
a.
Gevel-, dak- en vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5);
b.
Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
c.
HR++ glas (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.);
d.
Leidingisolatie;
e.
Lage temperatuurverwarming;
f.
Warmteterugwin-eenheid voor douchewater;
g.
Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie;
h.
Programmeerbare thermostatische radiatorkranen;
i.
Houtgestookte CV-ketels;
j.
Drukregulerende ventilatieroosters;
k.
Gelijkstroom ventilatoren.
2.
Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag van subsidie verstrekken voor het installeren van de navolgende energiebesparende maatregelen:
a.
Warmtepomp;
b.
Ultra Hoog Rendementketel (UHR);
c.
HRe-ketel;
d.
Zonneboiler.

Artikel 96
Aanvraag, verdeelsystematiek en beslissing
1.
Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend door inzending van een daartoe
door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overgelegd.
2.
Gedeputeerde Staten beslissen op volgorde van binnenkomst, met dien verstande
dat wanneer de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, de dag waarop
de aanvulling is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst
geldt.
3.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.
4.
Gedeputeerde Staten beslissen binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de
aanvraag.
Artikel 97
Toetsingscriteria
1.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag voldoen aan de volgende criteria:
a.
een aanvraag moet worden ingediend door een natuurlijk persoon;
b.
de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dient eigendom te zijn
van de aanvrager en moet als hoofdverblijf van de aanvrager te dienen en
c.
de aanvraag moet worden ingediend voor een bestaande woning, in de provincie Fryslân, gebouwd voor 1 januari 1995.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt
de subsidie in elk geval geweigerd, voor zover:
a.
de uitgevoerde maatregelen betrekking hebben op een deel van de woning
dat in 1995 of later is gebouwd;
b.
de subsidiabele kosten minder dan € 4.000,- bedragen;
Artikel 98
Subsidiabele kosten
1.
Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de in redelijkheid te maken
kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen genoemd in art. 95.1
en het installeren van de maatregelen genoemd in art. 95.2.
2.
Niet subsidiabel zijn in elk geval kosten waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór
de ontvangst van de aanvraag
Artikel 99
Hoogte van de subsidie
1.
De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van
€ 3.200,- per woning.
2.
De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en gemeente gericht op energiebesparing en woningverbetering.
3.
De subsidie is niet stapelbaar met subsidie op grond van artikel 22.5 van de Provinciale Verordening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
Artikel 100 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1.
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit binnen 7 maanden na het besluit tot
subsidieverlening te realiseren. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag ontheffing
verlenen van deze termijn.
2.
De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 9 maanden na het besluit tot subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 101 Voorschotten
Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Artikel 102 Aanvraag subsidievaststelling
1.
Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt door Gedeputeerde
Staten een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van
een ingevuld en ondertekend exemplaar. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de
aanvraag dienen te worden overgelegd.
2.
Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken na de datum van ontvangst van
de aanvraag.

B
Artikel 94 wordt vernummerd tot artikel 103

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

